
 

UCHWAŁA NR 122/XIV/VI/2012 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 23 marca 2012 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 365/XLIII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 11 listopada 

2010 r. w sprawie wniosku o wpisanie Gminy Linia do Urzędowego Rejestru Gmin,                    

w których jest używany język kaszubski jako język pomocniczy. 

 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym  
/Dz.U. Nr 142 poz 1591 ze zmianami/ w związku z art. 19 ust. 1 i art. 9 ust. 1, 2; art. 10 
ustawy z 6 stycznia 2005r o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym (Dz.U. nr 17 poz. 141 ze zm.) RADA GMINY LINIA uchwala, co następuje: 
      

 

§ 1 

Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Nr 365/XLIII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia               

11 listopada 2010 r. w sprawie wniosku o wpisanie Gminy Linia do Urzędowego Rejestru 

Gmin, w których jest używany język kaszubski jako język pomocniczy, zgodnie                              

z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr 122/XIV/VI/2012  

Rady Gminy Linia z dnia 23 marca 2012 r. 

 

WNIOSEK  

o wpisanie  gminy do Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język  

pomocniczy  

 

 

Gmina 

 

    

                                  LINIA 

.............................................................................................. 
                                          /nazwa/ 

Powiat 

 

 

                        WEJHEROWSKI  

.............................................................................................. 
                                          /nazwa/ 

Województwo  

 

 

                            POMORSKIE 

.............................................................................................. 
                                           /nazwa/ 

Ogólna liczba  mieszkańców  

Gminy  

 

Liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości, której 

język ma być używany jako język pomocniczy 

5940 1969 

Język pomocniczy   

                            KASZUBSKI  

............................................................................................ 
                                            /nazwa/ 

Data, numer i tytuł uchwały Rady 

Gminy  

Uchwała Nr 365/XLIII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 
11.11.2010 r. w sprawie wniosku o wpisanie Gminy Linia do 
urzędowego Rejestru Gmin, w których jest używany język 
kaszubski jako język pomocniczy, zmieniona uchwałą Nr 
122/XIV/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 23 marca 2012 roku w 
sprawie zmiany uchwały Nr 365/XLIII/V/2010 Rady Gminy Linia 
z dnia 11.11.2010 r. w sprawie wniosku o wpisanie Gminy Linia 
do urzędowego Rejestru Gmin, w których jest używany język 
kaszubski jako język pomocniczy  

Załączniki: 
1. uchwała rady gminy o wyrażeniu zgody na wprowadzenie języka pomocniczego wraz ze 

wskazaniem języka  mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, który ma być 
językiem pomocniczym. 

2. określenie kosztów wprowadzenia języka pomocniczego  w okresie pierwszego roku. 
3. informacja wojewody o ważności uchwały rady gminy. 

 
 
 
 

................................................................................ 
/podpis i pieczęć przewodniczącego  rady gminy/ 


